
                                                                                                                                                                                                                                                             

 NIEUWSBRIEF  OKTOBER  2016 

 

Beste Karperleden,  

 

Het is  een oude traditie dat De Karper ieder jaar een wedstrijd vist tegen 

GVV uit Hoeven. Het ene jaar organiseert De Karper de wedstrijd, het an-

dere jaar GVV. Zo ook dit jaar. Omdat er aardig wat vissers werden ver-

wacht  mochten we van het bestuur van De Rietvoorn, deze wedstrijd op 

de kleine Melanen vissen.  Helaas was onze vereniging door slechts 8 vis-

sers vertegenwoordigd. GVV meldde zich met 19 vissers.  Het zal niemand 

verbazen dat de wedstrijd gewonnen werd door GVV.  Ik vind  het  jam-

mer dat er niet meer leden zijn die hier aan mee willen doen. Het geeft je 

namelijk ook de kans eens op een ander water te vissen. Misschien heb-

ben wij van onze kant niet goed naar jullie gecommuniceerd en zijn er 

best Karperleden die een keer mee willen vissen.  Voor 2017 zullen we in 

ieder geval op zoek moeten naar een andere opzet.     

    De wedstrijdvissers hebben dit jaar gevist volgens een nieuw systeem. 

In plaats van op aantal en gewicht  is er dit jaar gevist op alleen gewicht. 

Niet iedereen was het hier mee eens, maar we hebben het een jaar gepro-

beerd met de toezegging dat we  na het seizoen zouden evalueren. 

Dat gaan we ook doen. De wedstrijdvissers ontvangen ruim voor de jaar-

vergadering een mail, waarin om hun mening wordt gevraagd. 

    Eind november/begin december zal bij degenen die een machtiging 

hebben afgegeven  de contributie voor 2017 van de rekening worden af-

geschreven. Tevoren sturen we jullie nog een email met daarin de  prijzen 

van vergunningen, abonnementen enz. 

 

Tot ziens aan het viswater 

Ad Suijkerbuijk (voorzitter) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

UITNODIGING 

Zondag 13 november is de prijsuitreiking van het wedstrijdseizoen 2016. 

Tevens zullen er die middag een aantal jubilarissen in het zonnetje wor-

den gezet. Ook leden die niet aan de wedstrijden hebben deelgenomen 

zijn van harte welkom. 

Plaats: paviljoen Rozenoord. Aanvang: 14.30 uur 
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